Merk:
Prijs:
Lengte:
Breedte:
Romp materiaal:
Bouwjaar:

Centaur
€ p.o.a.
6.20 m
2.00 m
Polyester
2005

Naam:

Anneloes Oldenburger

Tel :
Email:

0620547344
Zie Botentekoop.nl

Omschrijving
Afgelopen winter compleet gerenoveerd. Ziet er uit als nieuw!
Open 4mans boot,zeer gebruiksvriendelijk.
Te koop!&nbsp;Centaur Class 620&nbsp;uit 2005,&nbsp;
jachtwerf ZaadnoordijkDe Centaur heeft een torentuig dat hem
zeer gebruiksvriendelijk en veilig maakt.&nbsp;&nbsp;Een
prachtige blauwe romp.&nbsp;&nbsp;Lengte van 620cm - Breedte
200cm - Diepgang van 85cm (dus zeer geschikt voor alle
binnenwateren.)Grootzeil
12,3m2&nbsp;
&nbsp;Fok
7,6m2&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;In de afgelopen winter
compleet gerenoveerd. Ziet er uit als nieuw!&nbsp; Heeft maar
een paar jaar in de zomer in het water gelegen. Wegens gebrek
aan tijd kunnen we er geen gebruik meer van maken.Deze

rondspant Centaur is koersvast, goed manoeuvreerbaar,
onzinkbaar, onkenterbaar en onderhoudsarm. &nbsp;Zeer goed
solo te zeilen. In de kuip passen 4 volwassenen.&nbsp;
&nbsp;Boot heeft een kuipdeksel.&nbsp; &nbsp;Indien gewenst
Mercury longtail 5 pk bbmotor, benzine voor&nbsp;toeslag van ?
500&nbsp;&nbsp;Te bezichtigen op afspraak

Basisinformatie
Merk :

Centaur

Type :

620

Lengte (m) :

6.20

Breedte (m) :

2.00

Diepgang (m) :

0.85

Conditie :

Gebruikt

Bouwjaar :

2005

Prijsstelling :

Prijs Op Aanvraag

Specificaties
Rompmateriaal :

Polyester

Rompvorm :

Rondspant

Besturing :

Helmstok

Gewicht (kg) :

550

Kuip :

Open Kuip

Doorvaarthoogte (m) :

8

Ligplaats Land :

Nederland

Rompkleur :

Blauw

Uitrusting
Zeilhoezen :

Tuigage
Grootzeil :
Rolfok :

Volledige Omschrijving
Te koop!Â Centaur Class 620Â uit 2005,Â jachtwerf
Zaadnoordijk
De Centaur heeft een torentuig dat hem zeer
gebruiksvriendelijk en veilig maakt.Â Â Een prachtige
blauwe romp.Â Â Lengte van 620cm - Breedte 200cm Diepgang van 85cm (dus zeer geschikt voor alle
binnenwateren.)
Grootzeil 12,3m2Â - Â Fok 7,6m2Â Â Â Â Â
In de afgelopen winter compleet gerenoveerd. Ziet er
uit als nieuw!Â Heeft maar een paar jaar in de zomer in
het water gelegen. Wegens gebrek aan tijd kunnen we
er geen gebruik meer van maken.
Deze rondspant Centaur is koersvast, goed
manoeuvreerbaar, onzinkbaar, onkenterbaar en
onderhoudsarm. Â Zeer goed solo te zeilen. In de kuip
passen 4 volwassenen.Â Â
Boot heeft een kuipdeksel.Â Â Indien gewenst Mercury
longtail 5 pk bbmotor, benzine voorÂ toeslag van â‚¬
500Â Â
Te bezichtigen op

